KALENDER JEUGDCUP SEIZOEN 2021-2022

De JEUGDCUP is een circuit van
jeugdtornooien in West-Vlaanderen.

2021

Jeugdspelers kiezen zelf aan welke
tornooien ze deelnemen.

zaterdag 23 oktober

Zwevegem

U10, U11, U13, U15

zaterdag 13 november

Eernegem

U10, U11, U13, U15, U19

zaterdag 27 november

Oostrozebeke

U10, U11, U13, U15, U19

dinsdag 28 december

Gullegem

U11, U13, U15, U19

zaterdag 29 januari

Ieper

U11, U13, U15, U19

zaterdag 19 februari

Bavikhove

U13, U15

zondag 13 maart

Damme

U11, U13, U15, U19

zaterdag 20 maart

Izegem

U10, U11, U13, U15, U19

zaterdag 9 april

Brugge

U10, U11, U13, U15, U19

zaterdag 23 april

Torhout

U10, U11, U13, U15, U19

zaterdag 7 mei

Deerlijk

U10, U11, U13, U15, U19

2022

indeling reeksen 2021
U10: MiniBAD met geboortejaar 2012 of later
U11: geboortejaar 2011
U13: geboortejaar 2009 of 2010
U15: geboortejaar 2007 of 2008
U19: geboortejaar 2003, 2004, 2005 of 2006

De DZ99-thuistornooien in oktober én mei zijn een must voor alle
jeugdspelers!
Er wordt gespeeld in leeftijdscategorieën U10, U11, U13, U15,
U17 en U19 in verschillende disciplines: enkel jongens/meisjes,
dubbel jongens/meisjes of gemengd dubbel.
Enkel in de U10 spelen jongens en meisjes samen.
Er wordt steeds in poules gespeeld zodat spelers sowieso zeker
zijn van een aantal wedstrijden.
Wie voor het eerst deelneemt, begint steeds in de B-reeks. Wie
een tornooi in het enkelspel wint, gaat over naar de A-reeks.
Een jeugdcuptornooi begint ten vroegste om 9 uur en duurt
meestal tot 17u à 18 uur. De organiserende club probeert zoveel
mogelijk de effectieve speeltijd te beperken tot een halve dag.

WAAROM DEELNEMEN AAN DE JEUGDCUP?
1. De kinderen spelen eens tegen jeugdspelers uit een andere club
van hun eigen leeftijd en leren omgaan met winst en verlies
tijdens wedstrijden in een sfeer van vriendschap. Een
meerwaarde voor de mentale ontwikkeling van elk kind.
2. De jeugdspelers bouwen hun vriendenkring verder uit, hun
sociale ontwikkeling heeft hier baat bij.
3. Vertegenwoordigen van onze club. Elke gewonnen wedstrijd
levert punten op voor het ploegenklassement.
4. Alle feedback die tijdens tornooien wordt verzameld, wordt
gebruikt tijdens de trainingen. Zo leren de kinderen sneller bij.

HOE INSCHRIJVEN?

PRAKTISCHE REGELING

1. Surf naar www.badmintonvlaanderen.be/tournaments.
2. Tik in de zoekbalk de naam van het tornooi waarvoor je wil
inschrijven (bv. jeugdcup DZ99) en klik op de link.
3. Klik op 'klik hier om in te schrijven' en vul je logingegevens in.
4. Selecteer de onderdelen waarvoor je wil inschrijven.
5. Bij dubbeldisciplines vul je de naam van je partner in (als je al
weet met wie je zal spelen).
6. Ga akkoord met het tornooireglement en klik op opslaan.
7. Controleer de ingevulde gegevens.
8. Je ontvangt een bevestigingsmail voor je inschrijving.

NIEUW OP

?

1. Surf naar www.badmintonvlaanderen.be/member en klik op
registreren om je account aan te maken.
2. Ga akkoord met de voorwaarden en klik op volgende.
3. Vul alle gegevens in. Je lidnummer vind je op je DZ-lidkaart.
4. Klik op verifiëren en klik daarna op volgende.
5. Je account is aangemaakt!

MINIBAD SPAARKAART
Badminton Vlaanderen sponsort de
minibadtornooien via een spaarkaart. Bij elke
deelname aan een Jeugdcuptornooi krijg je een
stempel van de organiserende club. Bij 3 en 6
stempels krijg je een gadget, bij een volle
spaarkaart krijg je een speciaal geschenk.

Zorg voor een geldig account op Badminton Vlaanderen.
Check de kalender en beslis welke tornooien je wil spelen..
Schrijf tijdig online in voor deze tornooien. Eens ingeschreven,
bent je verplicht om mee te doen. Ben je ziek, zorg dan voor een
geldig doktersattest.
Het inschrijvingsgeld betaal je ter plaatse: € 5 voor de eerste
discipline, € 1 voor de tweede discipline.
Hou zeker de dag van het tornooi vrij van 9 tot ca. 18 uur. De
exacte speeluren worden een week vooraf naar trainers Lisa en
Vincent gestuurd. Zij bezorgen alle info aan de ingeschreven
spelers en ouders.
De jeugdspelers kunnen steeds meerijden met de trainer/coach
of een andere zorgzame ouder. Die brengen ze dan thuis. Je
kan natuurlijk altijd zelf meegaan om te supporteren.

COACHING
De club probeert om tijdens elke Jeugdcup minstens één coach te
voorzien. Je vindt de lijst terug via www.dz99.be/jeugd/#jeugdcup.

TIPS
goeie sportschoenen zijn belangrijk
zorg voor voldoende water en een lunchpakket
vraag aan de coach om bij jou te komen wanneer je moet
spelen, zo krijg je tips om meer punten te scoren

VRAGEN OF PROBLEMEN?
Vraag raad aan één van de trainers tijdens een training of stuur een
mailtje naar jeugd@dz99.be.

www.dz99.be/jeugd

